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PHẦN 1
THÔNG TIN CHUNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303146167 (số cũ: 

4103002011) do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 

29/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2021

Vốn điều lệ: 219.887.160.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 219.887.160.000 đồng

Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại: (84.28)3 836 7734 – (84.28) 3 836 8878

Số fax: (84.28) 3 836 0582

Website: www.chuongduongcorp.vn

Email: cdacic@vnn.vn

Mã cổ phiếu: CDC
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Công ty luôn nỗ lực cao nhất tự hoàn 

thiện mình vì mục tiêu nâng cao năng 

lực hoạt động ở 3 mảng chính: Thi 

công xây lắp, kinh doanh bất động sản 

và cung cấp dịch vụ bất động sản để 

phát triển Công ty và góp phần vào 

sự nghiệp chung xây dựng đất nước

1977 20031990

20072010 20092011 - Nay

Ngày 20/11/2003, Công ty cổ phần Đầu 

tư & Xây lắp Chương Dương ACIC được 

thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Xây 

lắp (theo quyết định số 1589/QĐ-BXD) 

Hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng 

Eiffel (Cộng hòa Pháp) tại Đông Dương 

được chuyển giao cho chính phủ Việt 

Nam để trở thành một trong những  công 

ty xây dựng  hàng đầu khu vực phía Nam  

Tháng 9/2010, hơn 12.465.715 cổ phiếu 

CDC được chuyển từ Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội vào niêm yết tại Sở giao 

dịch Chứng khoán TP. HCM

Ngày 4/12/1998, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng 

ra quyết định đổi thành Công ty Xây lắp 

Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, 

tháng 4/2009, Công ty chính thức được 

đổi tên thành Công ty cổ phần Chương 

Dương (CDC)

Tháng 12/2007, Công ty chính thức 

đưa 3,6 triệu cổ phiếu vào giao dịch 

tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội với mã chứng khoán là CDC 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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Huân chương lao động hạng I

Huân chương lao động hạng II

Huân chương lao động hạng III

Cờ thi đua Bộ Xây dựng năm 2016

Một cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, một cá nhân 

được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các huy chương vàng chất lượng cao và bằng khen đơn vị đạt chất lượng 

cao của ngành xây dựng, cụ thể

• Bộ Xây Dựng & Công đoàn ngành Xây dựng 

Việt Nam đã trao huy chương vàng chất 

lượng cao cho các công trình: dây chuyền 

tinh luyện nhà máy dầu Trường An, dàn giáo 

thép xây tô, vi kèo thép khẩu độ 40,8m, nhà 

máy thủy điện Thác Mơ, nhà máy thủy điện 

Trị An, nghĩa trang Liệt sĩ Thành Phố.

• Mitsubishi Heavy Industry Ltd đánh giá nhà 

máy điện Phú Mỹ 1 đạt chất lượng công trình 

kỹ thuật cao

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

157,064

219,887

149,857

124,657

36

64,657

Tăng vốn bằng cách

 trả cổ tức bằng cổ phiếu  

Tăng vốn bằng hình thức

chia cổ phiếu thường 

từ nguồn vốn thặng dư

Tăng vốn từ 

124,657 tỷ lên 149,857 tỷ 

Tăng vốn từ 

64,657 tỷ lên 124,657 tỷ 

Tăng vốn từ 

18 tỷ lên 36 tỷ

Tăng vốn từ 

36 tỷ lên 64,657 tỷ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020         11        

2009

2010

2014

2020

2011

2007

2006

18
Phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn điều lệ 
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Kinh doanh bất động sản

• Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường), bến cảng, sân bay;

• Thiết kế và xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp;

• Lắp đặt hệ thống điện và trạm biến thế từ 0,4 kV – 110 kV;

• Thiết kế, chế tạo, gia công và lắp đặt thiết bị áp lực, thiết bị nâng;

• Thiết kế nội – ngoại thất công trình;

• Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;

• Thi công lắp đặt thiết bị PCCC;

• Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, đóng và ép 

cọc;

• Sản xuất, kinh doanh cấu kiện kim loại theo thiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

Xây dựng

Dịch vụ bất động sản

• Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà, hạ 

tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp;

• Kinh doanh bất động sản

• Dịch vụ tư vấn quản lý

• Dịch vụ quản lý nhà cao tầng

• Cho thuê mặt bằng

• Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản

• Tư vấn, môi giới Bất động sản

Lĩnh vực xây dựng chủ yếu 

hoạt động từ khu vực Nam 

Trung Bộ trở vào miền Nam

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản 

và dịch vụ bất động sản chủ yếu 

tập trung tại khu vực thành phố Hồ 

Chí Minh và các công trình lân cận

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Công ty con 
Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Chương Dương
Vốn điều lệ: 13.218.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Gia công, chế tạo kết cấu thép, xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 100%

Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương số 1
Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 66,67%

Công ty TNHH Thương mại Chương Dương
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Kinh doanh thương mại và Xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 100%

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương
Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Tư vấn, Xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 88,96%

Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương Sài Gòn (*)
Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 39,93%

(*) Công ty cổ phần Chương Dương chiếm hơn 50% quyền biểu quyết tại Công ty TNHH Xây 

dựng Chương Dương Sài Gòn.

Công ty cổ phần Tháp Nam Việt
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Xây lắp

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 40,86%

Công ty TNHH Quản lý dịch vụ tòa nhà cao tầng Chương Dương (Chương Dương Serland)
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Hoạt động kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà cao tầng và các ngành 

nghề phụ trợ liên quan đến quản lý dịch vụ tòa nhà;

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chương Dương: 100%

Xí nghiệp Bê tông Xây lắp – Chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, các công 
trình giao thông, bến cảng, sân bay, đường dây, trạm biến thể và sản xuất vật liệu xây dựng

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tài chính kế toán

Các ban quản lý 
và ban điều hành dự án

Phòng Đầu tư

Sàn giao dịch bất động sản 
Chương Dương

Phòng Kinh tế kỹ thuật

Ban quản lý 
cao ốc Central Garden 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ

BAN 

ĐIỀU HÀNH

BAN 

KIỂM SOÁT

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

BỘ MÁY QUẢN LÝ

Công ty liên kết

Đơn vị hạch toán phụ thuộc
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Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết 

định mọi vấn đề quan trọng của Công ty 

theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương 

chính sách đầu tư phát triển Công ty, quyết 

định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản 

xuất kinh doanh, quyết định bộ máy tổ chức 

quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị
• Cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa 

2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định 

các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt 

động của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ 

những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông 

quyết định;

• Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước 

Đại hội cổ đông tất cả những vấn đề quản lý 

công ty theo điều lệ, nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

Ban kiểm soát
Do Đại hội đồng cổ đông bầu, giám sát việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều 

hành công ty theo đúng quy định. Ban kiểm 

soát đảm bảo cac hoạt động của công ty tuân 

thủ pháp luật và thực hiện đúng nội dung nghị 

quyết Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị 

công ty. Các thành viên Ban kiểm soát tham 

gia họp cùng với cuộc họp của Hội đồng quản 

trị và họp triển khai kế hoạch kinh doanh của 

Ban điều hành nếu có yêu cầu. Ngoài ra, Ban 

kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển 

khai các kế hoạch giám sát theo chuyên đề.

Tổng giám đốc
Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm; là 

người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của 

Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và Đại hội cổ đông về trách nhiệm điều hành 

Công ty.
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• Thực hiện công tác quản lý đấu thầu; công 

tác quản lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng 

giao khoán;

• Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, 

đơn giá làm cơ sở thống nhất quản lý chung 

của toàn Công ty;

• Quản lý kỹ thuật thi công, kỹ thuật an toàn 

lao động và vệ sinh công nghiệp;

• Xây dựng các định mức tiêu hao vật tư cho 

• Thực hiện chức năng tham mưu và quản 

lý các hoạt động hành chính, nhân sự của 

toàn Công ty;

• Lập kế hoạch về chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao tay nghề cho người lao động;

• Xây dựng nội quy, quy chế về hành chính, 

nhân sự cho toàn Công ty. Đồng thời giám 

sát việc thực hiện các nội quy, quy chế này 

phù hợp với thực tế của Công ty và chế độ 

hiện hành của Nhà nước;

• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ;

• Quản lý việc sử dụng xe ôtô, thiết bị văn  

phòng; hồ sơ pháp lý nhà xưởng, đất đai  

thuộc sở hữu của Công ty.

Phòng Kinh tế kỹ thuật
từng lĩnh vực sản xuất của Công ty;

• Quản lý kỹ thuật thi công, kỹ thuật an toàn 

lao động và vệ sinh công nghiệp;

• Xây dựng các định mức tiêu hao vật tư cho 

từng lĩnh vực sản xuất của Công ty;

• Lập kế hoạch đầu tư dài, trung và ngắn hạn 

của Công ty; Xây dựng kế hoạch và giám 

sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của toàn Công ty theo quy định.

Phòng Tổ chức hành chính

• Nghiên cứu đề xuất áp dụng các dây chuyền sản xuất mới, sản phẩm mới phù hợp với thị 

trường; lập các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh phát triển nhà ở, 

nhà xưởng,…;

• Lập và trình duyệt báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cho các dự án đã được lãnh đạo Công 

ty xem xét đồng ý;

• Theo dõi, giám sát việc khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất;

• Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư của các ban quản lý 

dự án;

• Tham gia quyết toán đầu tư, nghiệm thu dự án đưa vào khai thác, sử dụng;

• Đánh giá hiệu quả các dự án sau đầu tư;

• Đại diện chất lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các mục tiêu và chính sách chất lượng 

của Công ty.

• Tham mưu và quản lý các hoạt động tìa 

chính kế toán của Công ty theo luật Kế toán; 

tham mưu cho Ban giám đốc về tình hình tài 

chính và các chiến lược về tài chính;

• Lập các báo cáo, kế hoạch về tài chính; kiểm 

tra, quản lý kế hoạch thu, chi tài chính; kiểm 

tra sử dụng các loại tài sản, vật tư, nguồn 

vốn;

• Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê 

tài sản theo định kỳ;

• Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các hoạt 

động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư 

của Công ty có hiệu quả.

Phòng Đầu tư

Phòng Tài chính kế toán

Ban điều hành và ban quản lý dự án 

Thực hiện theo quy chế riêng của từng dự án.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020         19        



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020         21        

• Định hướng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực nhận thầu xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam; 

• Đến năm 2025 có doanh thu đạt trên 5.000 tỷ đồng/ năm;

• Năm 2021, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng;

• Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty đã được Đại hội cổ đông những năm qua xác 

định là cơ sở để xây dựng các mục tiêu kinh doanh hằng năm;

• Tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở đối với phân khúc thị trường giá trung bình tại khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận;

• Hoàn thành đầu tư toàn bộ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home trong 

năm 2021;

• Đầu tư công nghệ thông tin để số hóa trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty trong năm 

2021 và các năm tiếp theo.

Để hoàn thành được mục tiêu kinh doanh đã đề ra, Công ty đã đặt ra 5 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm:

• Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và đóng 

góp cho sự phát triển của xã hội;

• Chú trọng hiệu quả quản trị và chất lượng quản lý để giúp Công ty gia tăng được giá trị thương 

hiệu và phát triển bền vững;

• Duy trì và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời không ngừng quan tâm, cải thiện chất lượng 

cuộc sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động;

• Tập trung mở rộng thị phần nhà ở đối với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình ở đô thị;

• Nâng cao lợi thế của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và nhận thầu xây dựng, 

nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

• Trong suốt quá trình phát triển, bên cạnh 

các mục tiêu tăng trưởng hoạt động kinh do-

anh, doanh thu, lợi nhuận. Công ty cổ phần 

Chương Dương vẫn luôn xác định được 

trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng 

và xã hội. Vì vậy, song song với quy mô hoạt 

động sản xuất ngày càng mở rộng, công tác 

an toàn vệ sinh trên các công trình vẫn được 

duy trì và cho kết quả tốt nhất nhiều năm qua. 

• Ngoài ra, Công ty rất chú trọng công tác tạo 

công ăn việc làm cho người lao động, yếu tố 

con người luôn là ưu tiên hàng đầu trong mục 

tiêu phát triển bền vững của Công ty. Với tinh 

thần hướng tới cộng đồng, nhiều năm qua 

Công ty đóng góp một phần kinh phí từ sự 

kêu gọi tài trợ từ các tổ chúc quần chúng nơi 

đơn vị đặt trụ sở. Đặc biệt quyên góp ủng 

hộ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, hoặc 

nhân dân ở vùng thường xuyên gặp thiên tai. 

Tích cực tham gia và ủng hộ phong trào đền 

ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 

Anh Hùng tại xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày, 

tỉnh Bến Tre.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
MỤC TIÊU KINH DOANH

SỨ MỆNH

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 

VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY
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Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng đã tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu. Áp 

lực lạm phát và tỷ giá sẽ dẫn đến thay đổi trong cung cầu, lãi suất,....ảnh hưởng trực tiếp đối 

với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Mất cân đối cung - cầu trên thị trường
Đánh giá về tình hình thị trường bất động sản 

thời gian qua, theo Bộ Xây dựng, hầu hết các 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quan 

tâm đầu tư các dự án nhà ở thương mại phục 

vụ cho các đối tượng có thu nhập khá và cao, 

nguồn cung nhà ở trung - cao cấp dư thừa 

trong khi thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và 

nhà ở thương mại giá thấp. Nhu cầu nhà ở của 

người dân thuộc phân khúc trung - cao cấp giá 

từ 25 triệu đồng/m2 trở lên chỉ chiếm khoảng 

từ 20% - 30% thị trường tùy từng địa phương, 

đô thị cụ thể và tập trung chủ yếu ở các đô thị 

lớn; nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân, giá 

thấp dưới 25 triệu đồng/m2 chiếm đến 70% - 

80% thị trường nhưng nguồn cung hiện nay lại 

đang thiếu. Việc nguồn cung tiếp tục bị giảm 

sút sẽ khiến bất động sản những tháng cuối 

năm 2020 tăng giá. Theo Hội môi giới bất động 

sản, để cho giá cả thị trường được bình ổn thì 

buộc phải có sự cân đối về cung – cầu, cần 

tạo điều kiện cho nguồn hàng mới được đưa 

ra thị trường nhiều hơn. Vì vậy, Bộ Xây dựng 

đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về 

giải pháp khuyến khích phát triển những dự án 

nhà ở thương mại giá thấp, cụ thể là các chung 

cư có diện tích căn hộ nhỏ hơn 70m2, giá bán 

dưới 20 triệu/m2 . Về lâu dài, Bộ sẽ tiếp tục 

rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến 

hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản để 

đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống 

pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính theo hình thức liên thông, cắt giảm 

chi phí, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ 

sơ trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án bất 

dộng sản, nhằm kích thích sự phát triển của thị 

trường trong giai đoạn này. 

Từ năm 2018 đến nay, Công ty cổ phần Chương 

Dương đang thực hiện dự án Chương Dương 

Home, cung cấp ra thị trường căn hộ Thành phố 

Thủ Đức hơn 1.200 căn hộ diện tích từ 40m2 

đến 65m2, với giá bán trung bình tối đa 14.5 

triệu/m2 (đã bao gồm VAT), trong phạm vi danh 

mục dự án đầu tư và xây dựng đã nêu trên, nên 

đây là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Tuy nhiên, việc nới lỏng các thủ tục là 

thuận lợi cho toàn thị trường nên cạnh tranh lúc 

này tăng cao, Công ty phải nỗ lực tiếp cận tốt 

các nguồn vốn trung và dài hạn để phát triển 

dự án đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ 

cung cấp.

Chủ động trong chính sách tiền tệ để hỗ trợ 

nền kinh tế sau dịch Covid-19 là việc đã được 

nhiều nước thực hiện và Việt Nam không phải 

là ngoại lệ khi một loạt lãi suất điều hành được 

Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ từ đầu năm. 

Không chỉ công cụ chính sách tiền tệ, mà yêu 

cầu hành chính về hạ lãi suất cũng được ban 

hành nhằm tạo một giá vốn rẻ hơn cho do-

anh nghiệp tiếp cận. Hầu hết các nước bị ảnh 

hưởng bởi Covid-19 đều ban hành các chính 

sách tác động kinh tế rất lớn và lãi suất về mức 

0 hoặc âm (-), tức là hết dư địa “nới lỏng” thêm. 

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 

hay Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều định 

chế tài chính khác thì Mỹ hay nhiều nước châu 

Âu năm 2020 vẫn đứng trước mức tăng trưởng 

âm, thậm chí âm rất sâu từ 6 - 8%. Thực tế này 

khiến Việt Nam khó khăn hơn trong quyết định 

sử dụng công cụ chính sách tiền tệ. Nếu vốn 

vay được đẩy ra thị trường không hiệu quả thì 

dẫn đến các hệ lụy như nợ xấu ngân hàng, lạm 

phát, nợ công,…Ngoài ra, việc đẩy lượng vốn 

lớn vào lưu thông nhằm kích thích kinh tế sẽ 

khiến lãi suất cho vay xuống thấp, thị trường 

đầu cơ như bất động sản, chứng khoán, vàng 

tăng nhanh tạo ra bong bóng trong nền kinh tế.

Các dự án của Công ty cổ phần Chương 

Dương được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn 

vay nên chính sách tiền tệ này có thể là lợi thế, 

đồng thời đây cũng là thách thức đối với Công 

ty vì kiểm soát không tốt có thể sẽ dẫn đến 

bong bóng kinh tế, tác động trực tiếp đến toàn 

thị trường. Đây là rủi ro mang tính hệ thống 

nên không thể bị loại trừ hoàn toàn mà chỉ có 

Chính sách tiền tệCÁC RỦI RO TRONG KINH DOANH
RỦI RO KINH TẾ

thể giảm thiểu tác động tiêu cực xuống mức 

có thể chấp nhận hoặc kiểm soát được. Để 

làm được điều đó, Công ty luôn phối hợp với 

nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ để 

có thể đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
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Rủi ro bị chiếm dụng vốn
Một đặc thù khác trong ngành xây dựng là phải 

ứng trước các khoản để thanh toán cho chi phí 

vật liệu xây dựng và chi phí lao động trong quá 

trình thi công. Vì vậy, khi nguồn vốn bị chiếm dụng 

này không được các chủ đầu tư thanh toán theo 

đúng tiến độ thi công xây lắp sẽ làm ảnh hưởng 

đến dòng tiền và kế hoạch đầu tư của Công ty.

Công ty cổ phần Chương Dương tối thiểu hóa 

rủi ro này bằng cách đánh giá kỹ lưỡng tình 

hình tài chính và khả năng thanh toán của 

khách hàng trước khi tham gia đấu thầu hay ký 

hợp đồng dự án. Ngoài ra, Công ty cũng yêu 

cầu chủ đầu tư mua gói bão lãnh thanh toán tại 

ngân hàng để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Rủi ro nguồn nguyên liệu
Trên 70% nguồn nguyên vật liệu đầu vào của 

Công ty cổ phần Chương Dương đến từ thép, 

xi măng, gạch ốp lát,....Tuy nhiên, Công ty 

chưa chủ động được nguồn cung cấp nguyên 

vật liệu, mà hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà 

cung cấp. Do đó, sự biến động về giá nguyên 

vật liệu và tình hình ổn định của nguồn cung 

là một trong những mối quan tâm chính của 

Công ty. Việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu 

khá phức tạp do nguồn cung nguyên vật liệu 

còn phụ thuộc vào địa điểm dự án. Bên cạnh 

đó, biến động giá nguyên vật liệu không chỉ 

phụ thuộc vào ngành công nghiệp sản xuất 

ra nó mà còn bị ảnh hưởng bởi hoạt động 

của ngành xây dựng và bất động sản vì đây 

là thị trường đầu ra chính. Ngoài ra, việc quản 

lý hàng tồn kho trong tình hình kinh doanh 

hiện nay cũng cần được Công ty lưu ý thêm.

Để hạn chế phần nào rủi ro này, Công ty cổ 

phần Chương Dương luôn linh hoạt trong 

việc tìm kiếm các nhà cung cấp thích hợp, 

cũng như chủ động đàm phán và ký kết các 

hợp đồng xây dựng theo đơn giá sửa đổi thay 

vì hợp đồng trọn gói hay đơn giá cố định.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

RỦI RO PHÁP LÝ

RỦI RO KHÁC
Rủi ro nguồn nhân lực
Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành có 

mức thâm dụng lao động khá cao nên nguồn 

nhân lực là yếu tố không thế thiếu đối với 

Công ty cổ phần Chương Dương. Năm 2020, 

nền kinh tế suy thoái do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, các doanh nghiệp lần lượt thực hiện 

chính sách cắt giảm nhân sự, đảm bảo duy trì 

hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nền kinh tế 

đang dần hồi phục vào những tháng cuối năm 

do kiểm soát tốt dịch bệnh, Chính phủ đưa ra 

các chính sách nhằm khuyến khích đầu tư, 

tăng trưởng kinh tế. Theo đó, các doanh ng-

hiệp bắt đầu đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự 

mới, vì vậy cạnh tranh lao động trong ngành 

là rất cao. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2020, 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về việc tăng mức 

lương tối thiểu vùng chính thức có hiệu lực, 

những yếu tố này sẽ đẩy chi phí lao động của Công ty lên cao, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Trong nền kinh tế không ngừng vận động lẫn môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như 

hiện nay, việc tăng chi phí nhân công là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Công ty cổ phần 

Chương Dương đã chủ động cải thiện chính sách đào tạo nâng cao tay nghề,  năng 

suất lao động cho nhân viên, từ đó cải thiện được hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty.

• Công ty cổ phần Chương Dương thuộc loại 

hình công ty cổ phần, được niêm yết trên 

sàn HOSE, đồng thời hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng và kinh doanh bất động sản 

nên phải chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh 

Bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng 

và các văn bản dưới luật có liên quan. Rủi 

ro luật pháp xảy ra khi những sự thay đổi 

Ngoài những rủi ro kể trên còn có những rủi ro khách quan như chính trị, thiên tai, hỏa hoạn,… 

có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty. Do đó, Công ty cổ phần Chương Dương 

luôn có biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản của Công ty.

trong hệ thống các văn bản pháp luật gián 

tiếp hoặc trực tiếp làm thay đổi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Để hạn chế rủi ro về pháp luật, Công ty 

thường xuyên cập nhật các thay đổi trong 

quy định pháp luật để kịp thời thông tin tới 

toàn thể cán bộ, nhân viên, cổ đông cân 

nhắc trước khi đưa ra những chiến lược 

thích hợp.



PHẦN 2
TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn chủ sở hữu

• Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH TRONG NĂM

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐVT: triệu đồng
Doanh thu thuần Năm 2019 Năm 2020 % năm 2020/2019

 Doanh thu hợp đồng xây dựng 113.043 126.774 112,15%

 Doanh thu kinh doanh bất động sản 318.360 155.269 48,77%

 Doanh thu cung cấp dịch vụ bất động sản 42.493 40.227 94,67%

 Doanh thu tài chính 18.122 25.750 142,09%

 Doanh thu khác 5.440 2.849 52,37%

Tổng doanh thu 497.460 350.870 70,53%

CƠ CẤU TỔNG DOANH THU NĂM 2019 & 2020
Năm 2019 Năm 2020

 Doanh thu hợp đồng xây dựng 22,72% 36,13%

 Doanh thu kinh doanh bất động sản 64,00% 44,25%

 Doanh thu cung cấp dịch vụ bất động sản 8,54% 11,47%

 Doanh thu tài chính 3,64% 7,34%

 Doanh thu khác 1,09% 0,81%

Cuối năm 2019, Công ty đã trúng thầu một số dự án xây dựng mới, đảm bảo được công việc ổn định 

cho năm 2020 nên có thể thấy doanh thu hợp đồng xây dựng tăng đáng kể 12,15% (tương đương 

13,73 tỷ đồng).

Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home đã hoàn thành và bàn giao phần lớn cho khách hàng 

trong các năm trước, năm 2020 chỉ bàn giao số lượng căn hộ còn lại. Điều này làm cho khoản mục 

doanh thu kinh doanh bất động sản của Công ty giảm mạnh -51,23% (tương đương 163,09 tỷ đồng) 

so với năm 2019.

Ngành dịch vụ nói chung và dịnh vụ bất động sản nói riêng là ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại 

dịch nên doanh thu lĩnh vực này giảm -5,33% (tương đương 2,26 tỷ đồng).

Vì những thay đổi trên, cơ cấu tổng doanh thu của Công ty trong năm qua đã có sự chuyển dịch 

đáng kể ở mảng xây dựng và kinh doanh bất động sản. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu hợp đồng xây 

dựng năm 2020 tăng lên mức 36,13%, trong khi mảng kinh doanh bất động sản giảm xuống mức 

44,25%. Các lĩnh vực còn lại không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu.

2019

2020

Doanh thu hợp đồng xây dựng 

Doanh thu kinh doanh bất động sản

Doanh thu cung cấp dịnh vụ bất động sản 

Doanh thu tài chính 

Doanh thu khác

44,25%

8,54%

11,47%

22,72%

36,13%

1,09%

0,81%

3,64%

7,34%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH THÀNH VIÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

STT  Họ và tên Chức vụ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CDC (Sở 

hữu cá nhân; sở hữu đại diện)

Hội đồng quản trị

1  Trần Mai Cường Chủ tịch
Cá nhân: 5,54%
Đại diện: 23,775

2  Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch -

3  Văn Minh Hoàng Thành viên 2,59%

4  Lê Văn Chính Thành viên 0,64%

5  Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên -

Ban điều hành

1  Văn Minh Hoàng Tổng Giám đốc 2,59%

2  Nguyễn Hồng Tuyên Phó Tổng Giám đốc 0,08%

3  Lê Văn Chính Phó Tổng Giám đốc 0,64%

4  Võ Thị Diễm Hằng Kế toán trưởng -

Ban kiểm soát

1  Lê Minh Thành Trưởng ban -

2  Sái Thanh Hoan  Thành viên -

3  Nguyễn Thị Ngọc Dung  Thành viên 0,07%

Ông Văn Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh 05/03/1964

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 569.072 cổ phiếu tương đương 2,59% vốn điều lệ

Quá trình công tác

Từ năm 1988 Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu thuốc lá Miền Đông

1991 – 1996
Công tác tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Miền Nam – CTC thuốc 
lá Việt Nam

1996 – 02/2006 Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là Công ty cổ phần Chương Dương

03/2006 – 02/2009 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Xây lắp

03/2009
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Chương Dương

02/2011 – 31/03/2017
Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty 
cổ phần Chương Dương

01/04/2017 – 31/03/2020
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công 
ty cổ phần Chương Dương

31/03/2020 - 30/12/2020
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc điều hành 
Công ty cổ phần Chương Dương

31/12/2020 - Nay
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Chương Dương

Tính đến ngày 31/12/2020, cơ cấu quản trị bao gồm các thành viên sau
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Ông Nguyễn Hồng Tuyên – Phó Tổng Giám Đốc

Năm sinh 18/06/1975

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 18.258 cổ phiếu tương đương 0,08% vốn điều lệ

Quá trình công tác

3/1999 - 02/2004 Kỹ sư  xây dựng tại Công ty cổ Phần Chương Dương

3/2004 - 12/2006 Kỹ sư  xây dựng- Giám sát tại Công ty cổ Phần Chương Dương

01/2007 - 12/2010
Kỹ sư  xây dựng – Chỉ huy trưởng tại Công ty cổ Phần Chương 
Dương

01/2011 - 06/2019
Kỹ sư  xây dựng - Giám đốc quản lý dự án tại Công ty cổ Phần 
Chương Dương

07/2019 - 02/2020
Trưởng phòng Quản Lý Dự án Xây Lắp 1 - Công ty cổ Phần 
Chương Dương

03/2020 - 09/2020
Phó Tổng Giám Đốc (phụ trách thi công) Công ty cổ Phần Chương 
Dương

Bà Võ Thị Diễm Hằng – Kế toán trưởng

Năm sinh 10/10/1989

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 0

Quá trình công tác

2012 – 12/2016 Nhân viên – Phó phòng Tổ chức tổng hợp tại PJICO Long An

01/2017 – 08/2017 Kế toán tổng hợp tại PJICO Đông Sài Gòn

09/2017 – 05/2018 Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Chương Dương

06/2018 – 03/2020 Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Chương Dương

04/2020 - Nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chương Dương

NHỮNG THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUAN TRỌNG

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày 

bổ nhiệm
Ngày miễn 

nhiệm

1 Trần Mai Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 02/02/2021

2 Hồ Đình Thuần Chủ tịch Hội đồng quản trị 02/02/2021

3 Văn Minh Hoàng Tổng Giám đốc 31/12/2020

4 Nguyễn Quang Huy Tổng Giám đốc 30/12/2020

5 Lê Trung Thành Phó Tổng Giám đốc 13/04/2020

6 Nguyễn Hồng Tuyên Phó Tổng Giám đốc 31/03/2020

7 Võ Thị Diễm Hằng Kế toán trưởng 31/03/2020

8 Hồ Minh Trí Kế toán trưởng 01/04/2017 31/03/2020

9 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 02/02/2021

10 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên Hội đồng quản trị 02/02/2021

11 Trần Việt Đức Thành viên Hội đồng quản trị 02/02/2021

Ông Lê Văn Chính - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 08/02/1962

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Thủy Lợi

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 141.544 cổ phiếu tương đương 0,64% vốn điều lệ

Quá trình công tác

09/1985 – 04/1986 Công tác tại Công ty XD thủy điện Sông Đà - Hòa Bình;

05/1986 - 2003 
Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy - Tổng Công ty XD số 1
sau là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty CP Chương Dương;

2004 - 2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương

03/2009 – 10/2011 Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương

11/2011 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Chương Dương

18/03/2021

31/03/2020
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 90 100%

1 Trên Đại học 3 3,3%

2 Đại học 52 57,7%

3 Cao đẳng 9 10%

4 Khác 26 29%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 90 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 58 64,5%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 28 31,1%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 4 4,4%

C Theo tính chất công việc 90 100%

1 Lao động trực tiếp 15 17%

2 Lao động gián tiếp 75 83%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI
Hiện tại, Công ty đang sở hữu hai bất động sản đầu tư cho thuê với tổng giá trị còn lại là 44,64 tỷ 

đồng gồm:

• Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM;

• Khu thương mại dịch vụ Central Garden tại số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 

1, TP. HCM. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 khu thương mại dịch vụ Central Garden đã được dùng 

để thế chấp đảm bảo cho khoản vay lại vốn vay ADB từ Công ty cổ phần Tổng Công ty Xây dựng 

số 1.

Dự án Nhà ở xã hội – Chương Dương Home
• Triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng, trong năm 2020 đã bàn giao 

toàn bộ các căn hộ thuộc Block A2 và Block C1 và tổ chức triển khai thi công Block C2.

Thuận lợi:

• Công tác hoàn thiện Block A2 và Block C1 đã hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu với cơ quan chức 

năng; Thực hiện việc đo vẽ hơn 90% hiện trạng căn hộ cho toàn bộ các Block đã bàn giao cho 

khách hàng;

• Tổ chức thi công Block C2 theo đúng tiến độ;

• Phần hạ tầng: hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đường nội bộ đã cơ bản hoàn thành; hệ 

thống đường giao thông cơ bản đã hoàn thành.

Khó khăn:

• Công tác thực hiện các thủ tục làm chủ quyền căn hộ gặp nhiều khó khăn do việc Công ty thực 

hiện lắp đặt phần mái hiên tại các căn hộ Shophouse.

Dự án Tân Hương
• Thực hiện đo vẽ hiện trạng căn hộ làm chủ quyền cho cư dân (Công ty chuyển hồ sơ sang Sở 

Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường đã làm tờ trình Hội đồng thẩm định giá 

thành phố, đang chờ các sở ban ngành tổ chức họp (lần 2) thông qua trước khi Thành phố phê 

duyệt);

• Sau khi hoàn tất việc cấp sổ, tách riêng được phần đất xây dựng trường học, Công ty sẽ đàm 

phán với nhà đầu tư để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư.

KHU DÂN CƯ HƯNG 
THẠNH - CÁI RĂNG - 

CẦN THƠ

KHU ĐÔ THỊ 
HÓC MÔN

KHU DÂN CƯ CAO 
TẦNG VŨNG TÀU

NHÀ Ở XÃ HỘI
 QUẬN 7

NHÀ Ở XÃ HỘI
ĐÀ NẴNG

(tính đến ngày 22/04/2021)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

STT Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,86 1,52

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,33 1,10

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 66,40 69,74

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 197,66 230,48

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,31 1,34

Vòng quay tài sản Vòng 0,51 0,38

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7,17 8,63

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 12,03 10,37

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 3,62 3,31

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 7,88 9,80

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều tăng 

so với năm trước. Trong đó, nợ trên tổng tài sản 

của Công ty năm 2020 là 69,74%, cao hơn so 

với mức 66,40% năm 2019. Tương tự, nợ trên 

vốn chủ sở hữu của Công ty cũng tăng lên mức 

230,48% so với mức 197,66% của năm trước. 

Do sự biến động ngược chiều của các yếu tố, 

Trong năm 2020, các chỉ số về khả năng thanh 

toán của Công ty giảm so với năm trước. Cụ 

thể, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm xuống 

mức 1,52 so với mức 1,86 của năm 2019. Hệ số 

thanh toán nhanh giảm xuống mức 1,10 so với 

mức 1,33 của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 

là do tài sản ngắn hạn giảm – 5,76% và nợ ngắn 

hạn tăng 16%. Công ty đã thực hiện các thủ tục 

hoàn công, tất toán thu hồi vốn cho một số hợp 

đồng còn dở dang từ năm 2019 nên các khoản 

phải thu ngắn hạn giảm -25%. Bên cạnh đó, 

dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home 

đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 block A1, 

B, A2, C1 nên chi phí xây dựng dở dang giảm, 

góp phần giảm -10% hàng tồn kho. Năm 2020, 

Công ty tăng mạnh các khoản vay và nợ thuê 

tài chính ngắn hạn 276% tương đương 88,89 tỷ 

đồng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, cả hai chỉ 

số đều giảm nhưng vẫn giữ được mức trên 1, 

có thể thấy mặc dù gặp khó khăn nhưng Công 

ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ 

của mình.

nợ phải trả tăng 2,15% so với cùng kỳ, tổng tài 

sản và vốn chủ sở hữu giảm lần lượt -2,74% và 

12,40% nên các chỉ tiêu cơ cấu vốn tăng. Trong 

đó, vốn chủ sỡ hữu giảm là do Công ty hoàn 

nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho 

cổ đông.
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Vòng quay hàng tồn kho năm 2020 là 1,34 

(vòng), tăng so với mức 1,31 (vòng) của cùng 

kỳ năm trước. Bên cạnh đó, vòng quay tài sản 

là 0,37 (vòng), giảm so với mức 0,52 (vòng) của 

năm 2019. Do dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty; đồng thời dự án khu nhà ở xã hội 

Các chỉ số sinh lời của Công ty duy trì ở ổn định. 

Cụ thể, biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế/

doanh thu thuần) năm 2020 là 8,63%, tăng nhẹ 

so với mức 7,17% của cùng kỳ năm trước nhờ 

vào các chính sách quản lý chi phí phù hợp. Hệ 

số ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) và 

Chương Dương Home đã hoàn thành và bàn 

giao phần lớn cho khách hàng trong các năm 

trước, năm 2020 chỉ bàn giao số lượng căn hộ 

còn lại nên doanh thu kinh doanh bất động sản 

và hợp đồng xây dựng giảm, dẫn đến giá vốn 

hàng bán giảm. 

ROA (lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản) giảm nhẹ, 

lần lượt giảm xuống mức 10,37% và 3,31%. So 

với hai năm trước thì trong năm 2020 mặc dù 

khó khăn nhưng Công ty đã duy trì tốt một số 

chỉ số tài chính, nhằm đảm bảo khả năng sinh 

lời cho Công ty và cổ đông.
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CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Mã cổ phiếu: CDC

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương

Sự kiện kết thúc sau niên độ: Ngày 14/01/2021, Công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu với kết quả như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.282.310 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Tổng giá trị cổ phiếu lưu hành hiện tại: 219.887.160.000 đồng

Vốn điều lệ: 157.064.060.000 đồng

Giá trị cổ phiếu phát hành: 62.823.100.000 đồng

Mã cổ phiếu : CDC

Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 15.706.406 cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 21.988.716 cổ phiếu

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Vốn điều lệ: 219.887.160.000 đồng

Số cổ phần đang lưu hành: 21.988.716 cổ phần. Trong đó:

• Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 21.988.716 cổ phần

• Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
VÀ THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

Cổ đông Nhà nước Không có Không có  

Cổ đông nội bộ 7.187.702 71.877.020.000 32,69%

Cổ đông trong nước 14.711.996 147.119.960.000 66,91%

 Cá nhân 11.922.520 119.225.200.000 54,22%

 Tổ chức 2.789.476 27.894.760.000 12,69%

Cổ đông nước ngoài 89.018 890.180.000 0,40%

 Cá nhân 77.052 770.520.000 0,35%

 Tổ chức 11.966 119.660.000 0,05%

Tổng cộng 21.988.716 219.887.160.000 100,00%

STT Loại cổ đông Địa chỉ
Số cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ

1
Tổng Công ty xây dựng số 
1 (Đại diện: Ông Trần Mai 
Cường)

111A Pasteur (tầng 8,9), Phường 
Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí 
Minh

5.226.687 23,77%

2
Công ty cổ phần Tài chính 
Mua bán nợ Việt Nam

P608 tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95 
Phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, 
Hà Nội

1.682.800 7,64%

3 Trịnh Duy Minh
602/18 Điện Biên Phủ, Phường 
22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh

1.271.853 5,78%

2 Trần Mai Cường
328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô 
Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

1.218.382 5,54%

Tổng cộng 9.399.722 42,73%
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TRÁCH NHIỆM 
VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG

Các trang thiết bị, nguyên vật liệu được Công ty 

sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù 

hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo đúng 

chỉ tiêu từng hạng mục công trình về số lượng và 

chất lượng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề ra các 

quy trình sử dụng và bảo quản công cụ, dụng cụ; 

khuyến khích người lao động đóng góp sáng kiến 

tái sử dụng các thiết bị hư hỏng giúp giảm thiểu 

lượng rác thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí 

cho Công ty.

Cùng với việc nỗ lực tham gia các công ước quốc tế, Việt Nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về môi trường nhằm bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Theo đó, Công ty cổ phần 

Chương Dương hiểu rõ trách nhiệm của Công ty trong công tác bảo vệ cho cuộc sống, sức khỏe 

của cộng đồng hiện tại cũng như duy trì và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế 

hệ mai sau.

• Đóng góp một phần kinh phí từ sự kêu gọi tài 

trợ từ các tổ chức quần chúng nơi đơn vị đặt 

trụ sở. Đặc biệt là quyên góp ủng hộ nhân 

dân có hoàn cảnh khó khăn, hoặc nhân dân 

ở vùng thường xuyên gặp thiên tai, tích cực 

tham gia và ủng hộ phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh 

Hùng tại xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày, tỉnh 

Bến Tre.

Những năm nay Công ty luôn xem công tác an toàn lao động là một trong những yếu tố quan trọng 

cấu thành sự thành công của một dự án. Vì vậy, công tác này vẫn luôn được Công ty chú trọng thực 

hiện đúng và đủ, bao gồm các nội dung:

• Dự báo nguy cơ tai nạn lao động kịp thời để có sự phòng bị hữu hiệu;

• Những nơi có nguy cơ tai nạn lao động cần có biển báo nguy hiểm để người lao động luôn có ý 

thức nâng cao cảnh giác để tự phòng tránh tai nạn lao động;

• Giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thường xuyên và đầy đủ để cả người sử dụng lao động 

và người lao động cùng nhận thấy được việc cần làm để bảo vệ người lao động ngày một tốt 

hơn;

• Chỉ cho phép thi công khi các yếu tố đảm bảo an toàn đã được thực hiện đúng theo các quy định 

của nhà nước nói chung và Công ty nói riêng;

• Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc cho người lao động theo 

quy định của pháp luật về bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh công nghiệp.

QUẢN LÝ 
NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

• Quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công 

đoàn Công ty trong công tác tạo quỹ bảo trợ 

học đường cho con em người lao động học 

giỏi, có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức 

tốt trong các năm qua.
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PHẦN 3
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

• Tình hình tài chính

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 

và xã hội của CCông ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
Tóm tắt kết quả kinh doanh 2020 như sau 

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
Thực hiện 

2019
Thực hiện 

2020
% Tăng 
trưởng

Giá trị sản lượng trong hoạt động kinh doanh 601.162 509.761 -15,20%

Giá trị doanh thu 497.458 351.506 -29,34%

Tổng giá trị đầu tư phát triển 50.951 28.413 -44,23%

Lợi nhuận trước thuế 42.562 34.345 -19,31%

Tình hình, tiến độ thực hiện các công trình

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn
Thuận lợi
• Khả năng tài chính Công ty lành mạnh có khả năng bù đắp kịp thời cho thi công xây lắp khi có 

yêu cầu;

• Đội ngũ cán bộ Công nhân viên đoàn kết, cùng hướng về mục tiêu chung Công ty.

Khó khăn
• Năm 2020 thị trường xây dựng tiếp tục bị thu hẹp do sự cạnh tranh sâu sắc và gây khó khăn 

cho các công ty xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Chương Dương nói riêng dẫn đến việc 

tham gia các gói thầu khó khăn hơn, khả năng trúng thầu thấp;

• Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng theo các đợt chậm, nên dòng vốn thu về chưa kịp 

Các dự án đang triển khai thi công trong năm 2020, bao gồm:

• Nhà máy dứa Hậu Giang: 15.8 tỷ;

• Nhà ở liên kế khu Đông Tăng Long – 107 căn: 133.8 tỷ (kể cả 2 căn hộ mẫu);

• Tòa nhà văn phòng Becamex Bình Phước: 35 tỷ;

• Becamex Bình Phước - 24 căn hộ liền kề: 29 tỷ;

• Bệnh viện Bạc Liêu: 22 tỷ;

• Đường nội bộ nhà máy Phú Mỹ: 7.2 tỷ.

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
Xây dựng 

thời. Hơn nữa một số đơn vị thi công vệ tinh 

Công ty không đảm bảo nguồn lực, hầu như 

phụ thuộc hoàn toàn về tài chính từ Công ty 

dẫn đến chậm tiến độ bàn giao công trình;

• Năng lực thi công Công ty còn yếu, lực 

lượng điều hành mỏng, số thiết bị thi công 

sở hữu của Công ty thiếu và cũ so với công 

nghệ thi công hiện nay. Các máy thi công 

chính như: máy đào, cẩu tháp, vận thăng 

hiện tại không có, mỗi khi đấu thầu phải ký 

hợp đồng thuê thiết bị các đơn vị khác, nên 

thường bị đánh giá thấp hồ sơ dự thầu;

• Một số công trình phải tạm dừng hoặc thi 

công chậm lại do chủ đầu tư thay đổi thiết 

kế, thiếu vốn;

• Nợ xấu, nợ khó đòi còn cao;

• Giá vật tư, vật liệu biến động tăng liên tục, 

ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh do-

anh;

• Trong năm, có nhiều biến động về nhân sự 

dẫn đến sự xáo trộn, thiếu ổn định trong 

công tác quản lý, điều hành Công ty;

• Một số công trình quyết toán, thu hồi vốn bị 

chậm lại do có sự thay đổi nhân sự từ phía 

chủ đầu tư, dẫn đến hồ sơ thanh quyết toán 

bị chậm lại.

Kiến nghị phương hướng khắc phục

• Công ty cần chủ động nắm bắt, làm chủ 

công nghệ tiên tiến về quản lý sản xuất kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng 

thời, cải tiến công tác kinh doanh, tiếp thị và 

quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường;

• Củng cố và hoàn thiện bộ máy ban điều 

hành các dự án về số lượng và chất lượng 

nhằm đảm bảo hoàn thành các công tác 

trong và sau dự án, đẩy nhanh việc thu hồi 

vốn cũng như quyết toán cuối công trình;

• Tuyển chọn các đơn vị vệ tinh, các đơn vị 

liên kết thi công có vốn phục vụ thi công tối 

thiểu 20% khối lượng công việc được giao, 

cùng với đó là kiểm soát sát sao công tác 

nghiệm thu khối lượng, thanh toán nội bộ, 

kiểm tra chặt chẽ với khối lượng đã và sẽ 

nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư;

• Tuyển chọn đơn vị cung ứng vật tư đảm bảo 

về chất lượng cung ứng và ổn định nguồn 

cung, giảm rủi ro chậm trễ tiến độ dự án;

• Nâng cao năng lực thực hiện công tác đầu 

tư, xây lắp tại công ty mẹ.

Công tác kinh doanh bất động sản
• Dự án Chương Dương Home đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng, kết nối đồng bộ hệ 

thống hạ tầng công cộng, giao thông kết nối nội khu và diện tích sử dụng chung. Tuy nhiên, vì 

tình hình dịch bệnh nên hoạt động kinh doanh nhà ở của Công ty bị giảm sút;

• Tòa nhà văn phòng, khu thương mại cho thuê tại 328 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. HCM hiện vẫn duy 

trì một số hợp đồng thuê dài hạn và phủ kín hơn 95% diện tích thuê. Giá cho thuê đã được điều 

chỉnh tăng đối với tất cả các hợp đồng đã hết thời hạn và tiếp tục ký gia hạn hợp đồng tiếp. Đồng 

thời, tiến hành sữa chữa từng bước một số hạn mục phục vụ cho khách hàng thuê.



Công tác kinh doanh dịch vụ bất động sản

Công tác tổ chức bộ máy

Công tác kế hoạch - ISO

Công tác tài chính kế toán

• Trong lĩnh vực quản lý dịch vụ tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt 

đạt doanh thu ổn định. Tuy nhiên, cần cân đối thu/chi cho phù hợp tại khu vực quản lý và vận 

hành căn hộ của cư dân;

• Quản lý dịch vụ tại Tân Hương Tower và Chung cư Chương Dương Home ổn định, bộ máy quản 

lý gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cân đối thu chi.

• Công ty tiếp tục vận hành và cải tiến hệ thống quản lý nhằm đảm bảo chất lượng điều hành và 

đạt hiệu quả công việc. Rà soát lại tình hình hoạt động của các xí nghiệp, công ty con, công ty 

liên kết đang trong tình trạng ngưng hoạt động, có phương án giải thể, phục hồi,…;

• Xây dựng quy chế tiền lương phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các qui định, qui chế 

được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao công tác điều hành và quản trị nhân sự;

• Linh hoạt trong quản lý lao động, bổ sung kịp thời những vị trí bị khuyết do lao động chủ chốt 

nghỉ việc hoặc chuyển công tác, tinh gọn bộ máy nâng cao chất lượng nguồn lực lao động;

• Xây dựng phương án nhân sự, nghiên cứu tuyển dụng nguồn lao động phù hợp công việc, nâng 

cao hiệu quả lao động, tránh nhàm chán trong công việc. Phân công trách nhiệm của cả bộ máy 

hợp lý và đầy đủ, mô tả và hướng dẫn công việc rỏ ràng với từng cá nhân nhằm tăng hiệu quả 

quản lý lao động, không để xảy ra tai nạn lao động;

• Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHNT theo đúng các quy định hiện hành.

• Công tác báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từ Công ty đến các đơn vị trực 

thuộc, đơn vị thành viên đảm bảo theo quy định;

• Công ty duy trì triển khai đánh giá chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 

việc áp dụng cơ chế quản lý theo ISO vào quản lý thi công xây dựng công trình và quản lý đầu 

tư được thực hiện nghiêm túc trong các bộ phận phòng ban nghiệp vụ.

• Tài chính: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực thi công xây 

lắp; kiểm soát chi phí theo dự chi;

• Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất theo quy định đối với Công ty niêm yết;

• Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020:
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ĐVT: triệu đồng

STT Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 Tỷ lệ TH/KH (%)

1 Giá trị doanh thu 586.000 351.506 59,98%

2 Lợi nhuận 40.000 34.345 85,86%

3 Vốn chủ sở hữu 290.756 250.432 86,13%

4 Nộp ngân sách 40.000 15.675 39,19%

5 Nợ phải thu 118.077

6 Nợ phải trả 577.185
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2020
Phần trăm 
tăng/ giảm

TÀI SẢN NGẮN HẠN 788.623.364.797 743.186.551.538 -5,76%

Tiền và các khoản tương đương tiền 49.910.245.656 48.935.134.573 -1,95%

Đầu tư tài chính ngắn hạn 347.752.707.950 359.464.100.657 3,37%

Các khoản phải thu ngắn hạn 160.815.252.231 118.022.347.616 -26,61%

Hàng tồn kho 226.922.578.309 205.122.696.016 -9,61%

Tài sản ngắn hạn khác 3.222.580.651 11.642.272.676 261,27%

TÀI SẢN DÀI HẠN 62.295.520.267 84.431.403.472 35,53%

Các khoản phải thu dài hạn 60.829.545 55.658.000 -8,50%

Tài sản cố định 11.371.847.723 9.651.472.683 -15,13%

Bất động sản đầu tư 46.455.679.888 44.647.343.308 -3,89%

Tài sản dở dang dài hạn 0 28.703.807.112 -

Đầu tư tài chính dài hạn 784.081.453 799.408.587 1,95%

Tài sản dài hạn khác 3.623.081.658 573.713.782 -84,17%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 850.918.885.064 827.617.955.010 -2,74%

Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 827,61 tỷ đồng, giảm -2,74% so với năm trước. 

Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm -5,76% và tài sản dài hạn tăng 35,53% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các khoản phải thu và hàng tồn kho giảm như đã đề cập ở mục chỉ tiêu khả năng thanh toán là 

nguyên nhân chính của việc tài sản ngắn hạn giảm. Tài sản dài hạn tăng mạnh do ghi nhận chi phí 

sản xuất kinh doanh dở dang của dự án chung cư cao cấp và trường học tại phường Tân Quý, quận 

Tân Phú chưa tiến hành. Nhìn chung, quy mô tổng tài sản giảm 23,30 tỷ với tài sản ngắn hạn chiếm 

89,80% và tài sản dài hạn chiếm 10,20%.

2020

10,20%

89,90%

7,32%

92,68%

2019

CƠ CẤU TÀI SẢN 

2019 2020
Tài sản ngắn hạn 92,68% 89,80%
Tài sản dài hạn 7,32% 10,20%
Tổng tài sản 100,00% 100,00%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2020
Phần trăm 
tăng/ giảm

NỢ PHẢI TRẢ 565.044.701.131 577.185.738.753 2,15%

 Nợ ngắn hạn 423.395.271.616 490.398.628.676 15,83%

 Phải trả người bán ngắn hạn 40.008.979.576 47.784.093.645 19,43%

 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 173.850.553.779 149.465.797.645 -14,03%

 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12.648.798.763 7.773.220.553 -38,55%

 Phải trả người lao động 4.979.601.437 5.837.051.700 17,22%

 Chi phí phải trả ngắn hạn 118.518.184.800 112.731.927.932 -4,88%

 Phải trả ngắn hạn khác 37.103.810.731 41.128.136.508 10,85%

 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 32.159.381.639 121.053.470.121 276,42%

 Dự phòng phải trả ngắn hạn 18.230.694 18.230.694 0,00%

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.107.730.197 4.361.459.915 6,18%

 Nợ dài hạn 141.649.429.515 86.787.110.077 -38,73%

 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 152.667.727 152.667.727 0,00%

 Phải trả dài hạn khác 6.478.015.198 6.434.635.563 -0,67%

 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 134.301.797.402 77.864.886.232 -42,02%

 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 716.949.188 2.334.920.555 225,67%

VỐN CHỦ SỞ HỮU 285.874.183.933 250.432.216.257 -12,40%

 Vốn chủ sỡ hữu 285.874.183.933 250.432.216.257 -12,40%

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 157.064.060.000 157.064.060.000 0,00%

 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 157.064.060.000 157.064.060.000 0,00%

 Thặng dư vốn cổ phần 77.142.009.600 77.142.009.600 0,00%

 Quỹ đầu tư phát triển 13.590.591.903 2.731.001.996 -79,91%

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 37.652.541.261 13.071.121.805 -65,28%

 LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối 
kỳ trước

3.626.882.859 956.912.440 -73,62%

 LNST chưa phân phối kỳ này 34.025.658.402 12.114.209.365 -64,40%

 Lợi ích cổ đông không kiểm soát 424.981.169 424.022.856 -0,23%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 850.918.885.064 827.617.955.010 -2,74%

Nguồn vốn của Công ty tại thời điểm cuối năm là 827,61 tỷ đồng, giảm -2,74% so với năm trước. 

Trong đó nợ phải trả của Công ty chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn, các khoản nợ ngắn hạn tăng do 

Công ty có khoản vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, 

nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020 giảm mạnh do chi trả cổ tức cho cổ đông. Nhìn chung quy 

mô nguồn vốn của Công ty giảm, tỷ trọng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng có sự chuyển 

dịch nhẹ: nợ phải trả tăng và vốn chủ sở hữu giảm 3,34%.

33,60%

66,40%

2019

30,26%

69,74%

2020

CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

2019 2020
Nợ phải trả 66,40% 69,74%
Vốn chủ sở hữu 33,60% 30,26%
Tổng nguồn vốn 100,00% 100,00%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021
CÁC CHỈ TIÊU ĐẶT RA NĂM 2021

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2021

• Năm 2021, mặc dù nền kinh tế có nhiều 

khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều dự báo 

về những tiềm ẩn khó khăn, thách thức đối 

với đất nước. Điển hình như, những bất ổn 

về chính trị, chiến tranh thương mại, bảo hộ 

hàng hóa, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

theo chủng mới Covid-19 gây ra rủi ro rất 

lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và 

các doanh nghiệp nói riêng. Từ những nhận 

định nêu trên và dựa vào lợi thế kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản tại phân khúc 

thị trường nhà ở giá thấp, Công ty sẽ tiếp 
• Duy trì ba lĩnh vực chủ chốt và phát triển 

bền vững Công ty, gắn đầu tư với thị trường 

nhằm thực hiện mục tiêu tăng doanh thu, 

giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận;

• Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp 

với tình hình thực tế và định hướng chủ đạo 

trong hoạt động kinh doanh năm 2021;

• Tiếp tục tìm kiếm đầu tư các dự án ở phân 

khúc thị trường nhà ở thương mại và nhà ở 

xã hội;

• Xây dựng các chính sách, biện pháp để 

phòng tránh rủi ro trong kinh doanh; xây 

dựng phương pháp để thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2021 dựa trên thực lực có 

sẵn;

• Hội đồng quản trị và Ban điều hành thống 

tục định hướng duy trì chiến lược kinh do-

anh xuyên suốt qua các năm với mục tiêu 

phát triển ổn định, tạo tiền đề tăng trưởng 

bền vững nhằm xây dựng thương hiệu là 

nhà thầu xây lắp, kinh doanh bất động sản 

chuyên nghiệp;

• Trên cơ sở đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng 

tích cực và tiêu cực đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty như trên. Dự kiến kế 

hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT công ty 

phê duyệt trình Đại hội Cổ đông, với chỉ tiêu 

cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT  Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Dự kiến 2021 % Thay đổi

1  Giá trị sản lượng 509.761 1.100.000 115,79%

 Giá trị xây lắp 242.704 450.000 85,41%

 Giá trị kinh doanh bất động sản 194.500 130.000 -33,16%

 Giá trị dịch vụ bất động sản 43.459 42.000 -3,36%

 Tư vấn đầu tư 500 3.000 500,00%

 Doanh thu tài chính 25.749 25.000 -2,91%

 Giá trị thương mại 450.000

 Thu nhập khác 2.849

2  Giá trị doanh thu 351.506 1.000.000 184,49%

 Giá trị xây lắp 126.773 400.000 215,52%

 Giá trị kinh doanh bất động sản 155.269 120.000 -22,71%

 Giá trị dịch vụ bất động sản 40.227 40.000 -0,56%

 Tư vấn đầu tư 639 2.000 212,99%

nhất hình thành cơ cấu lao động tối ưu, bảo 

đảm đủ việc làm trên cơ sở phân công và 

bố trí lao động hợp lý, sao cho phù hợp với 

năng lực, sở trường và nguyện vọng của mỗi 

người. Đồng thời, lập ra kế hoạch đào tạo, 

tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho 

cán bộ công nhân viên, trang bị kiến thức kỹ 

thuật phục vụ cho việc áp dụng qui trình máy 

móc, thiết bị công nghệ mới. Đề cao công 

tác trả lương, thưởng, khuyến khích lợi ích 

vật chất đối với người lao động; đánh giá 

hiệu quả làm việc theo KPI;

• Bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường 

niên và các nghị quyết cùa Hội đồng quản trị 

trong các kỳ họp, đưa ra các biện pháp phù 

hợp để đạt được kế hoạch được giao.

 Doanh thu tài chính 25.749 25.000 -2,91%

 Giá trị thương mại 413.000

 Thu nhập khác 2.849

3  Tổng giá trị đầu tư phát triển 28.413 382.000 1244,46%

 Đầu tư dự án 28.413 382.000 1244,46%

 Đầu tư máy móc thiết bị 

4  Lợi nhuận trước thuế 34.345 45.000 31,02%

 Lợi nhuận trước thuế 34.345 45.000 31,02%

5  Cổ tức (%) 30   



• Các dự án dự kiến triển khai đàm phán hợp đồng, tiếp xúc đấu thầu dự án trong năm 2021 với 

tổng giá trị (dự kiến) là 1.149.415.474.424 đồng:

99 căn nhà liền kề Khu dân cư Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 99 căn nhà liền kề thuộc 

Khu dân cư Bàu Xéo;

Giá trị (dự kiến): 93.301.315.862 đồng.

66 căn nhà liền kề thuộc Khu dân cư Bình Sơn
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện toàn bộ căn nhà liền kề thuộc Khu 

dân cư Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai;

Giá trị (dự kiến): 73.682.245.052 đồng.

92 căn biệt thự liền kề thuộc Khu B1.a2 – Aqua Riverside City tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 92 căn biệt thự liền kề 

thuộc Khu B1.a2 – Aqua Riverside City;

Giá trị (dự kiến): 91.126.317.775 đồng.

Dự án Prime Resorts & Hotels Cam Lâm – hạng mục Villa 
Hạng mục tham gia đấu thầu: Thi công hoàn thiện mặt ngoài và trang trí nội thất bên trong nhà;

Giá trị (dự kiến): 67.669.497.286 đồng.

Dự án Prime Resorts & Hotels Cam Lâm – hạng mục Condotels 
Hạng mục tham gia đấu thầu: Thi công hoàn thiện toàn bộ tầng hầm B3, một phần tầng hầm B2, B1 

và khu vực phụ trợ các tầng thuộc khối A, B, C;

Giá trị (dự kiến): 28.613.399.223 đồng.

Khu nhà ở An sinh Xã hội Bến Cát 1 – 276 căn nhà liền kề tại xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình 
Dương 
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện toàn bộ căn nhà liền kề thuộc Khu 

nhà ở an sinh xã hội Bến Cát 1;

Giá trị (dự kiến): 201.510.192.514 đồng.

Khu nhà ở An sinh Xã hội Bến Cát 3 – 249 căn nhà liền kề tại Phường Hòa Lợi, huyện Bến 
Cát, Bình Dương  
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện toàn bộ căn nhà liền kề thuộc Khu 

nhà ở an sinh xã hội Bến Cát 3;

Giá trị (dự kiến): 234.651.286.000 đồng.

Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp – Marine City, Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục tham gia đấu thầu: Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 67 căn biệt thự liền kề 

thuộc Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp;

Giá trị (dự kiến): 137.026.524.174 đồng.

Khu đô thị Cần Thơ 
Hạng mục tham gia đấu thầu: Hạng mục san lấp, hạ tầng kỹ thuật, PCCC, cây xanh;

Giá trị (dự kiến): 146.380.856.454 đồng.

Nhà máy sản xuất dược phẩm Bình Việt Đức
Hạng mục tham gia đấu thầu: Hạng mục xây lắp hạ tầng;

Giá trị (dự kiến): 64.589.953.857 đồng.

Nhà máy Thủy sản Việt Úc 
Hạng mục tham gia đấu thầu: Hạng mục tường rào và Nhà điều hành sản xuất;

Giá trị (dự kiến): 10.863.886.227 đồng.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 

CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 

CÁC VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 

CỦA DOANH NGHIỆP VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Hiểu rõ tầm quan trọng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng, Công ty cổ 

phần Chương Dương nỗ lực hoàn thiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng xấu từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường. Cụ thể, Công ty đã thực hiện một số biện pháp sau: 

• Tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu thân thiện với môi trường phục vụ cho công tác thi công tại các 

dự án;

• Phổ biến ý thức bảo vệ môi trường đến cán bộ công nhân viên Công ty nói chung và của từng 

dự án nói riêng;

• Thay mới các thiết bị điện hư, cũ tiêu hao năng lượng; tắt các thiết bị điện khi không cần thiết;

• Tuyên truyền lợi ích của việc bảo vệ môi trường đến các khu dân cư.

Với tinh thần chia sẻ, đồng cảm với các hoàn cảnh khó khăn vượt khó tại địa phương, Công ty đã 

luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chia 

sẻ và đóng góp với cộng đồng.

• Khi chuyển dần sang nền kinh tế tri thức và trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, 

nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng khẳng định vị trí quan 

trọng. Nhận thức được điều này, Công ty luôn bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ 

của doanh nghiệp đối với người lao động về chính sách phúc lợi lao động, các khoản phải trích 

nộp đối với lao động theo qui định của Pháp luật lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN; 

đồng thời Công ty cũng đảm bảo trả lương đúng hạn cho người lao động để trang trải cuộc sống. 

Ngoài ra, các chính sách thưởng lễ, Tết .. cũng được áp dụng đầy đủ. Cùng với chính sách phúc 

lợi, Công ty còn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy năng lực bản thân, hỗ trợ 

tham gia các buổi đào tạo đề nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, phục vụ cho công việc 

hiện tại;

• Tổng số người lao động (tính đến ngày 22/04/2021) là 90 người;

• Mức thu nhập bình quân đạt 15,5 triệu/lao động/tháng được chi trả đúng kỳ hạn.



PHẦN 4
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 

Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc Công ty

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
VỀ MẶT KẾT QUẢ KINH DOANH 

VỀ MẶT QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

NHỮNG MẶT TỒN TẠI

Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty gọn nhẹ; Kinh doanh tập trung chủ yếu lĩnh vực 

nhận thầu thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản; Tài chính Công ty lành mạnh, dòng tiền 

đảm bảo đủ để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại; Thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ đối với nộp ngân sách nhà nước, không nợ đọng thuế, không phát sinh nợ quá hạn tiền 

vay ngân hàng và các khoản nghĩa vụ khác.

• Quyền hạn, trách nhiệm của ban điều hành trong hoạt động quản lý dự án và quản lý thi công 

xây lắp chưa đạt yêu cầu, lĩnh vực xây lắp còn lúng túng, thi công chậm tiến độ, thu hồi vốn 

không đảm bảo yêu cầu; Cần tăng tính chủ động quản lý thi công xây lắp tại hiện trường, rút 

ngắn thời gian chờ xử lý, đẩy nhanh tiến độ thi công;

• Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản đạt tốt, quản lý đầu tư dự án nhà ở xã hội Chương 

Dương Home đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; Kinh doanh căn hộ đạt kế hoạch, 

quản lý dịch vụ và cho thuê bất động sản các chung cư được chấn chỉnh, kiện toàn. Nhưng chất 

lượng dịch vụ khách hàng còn thấp;

• Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tình trạng thiếu vốn trong năm 

2020;

• Tổ chức bộ máy và quản lý lao động: Phân công trách nhiệm đầy đủ, rõ ràng công việc của từng 

đơn vị; quản lý lao động tốt; không xảy ra tai nạn lao động.

Quản trị doanh nghiệp
• Tiếp tục phải hoàn thiện qui trình quản trị doanh nghiệp trong đó có quy trình về thanh quyết 

toán và thu hồi vốn kinh doanh xây lắp, quy trình về tổ chức hoạt động công tác đầu tư dự án 

bất động sản; Đổi mới công tác quản trị Công ty bằng việc áp dụng công nghệ 4.0, số hóa trong 

hoạt động quản lý, điều hành trong mọi lĩnh vực.

• Không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội 

cổ đông đề ra;

• Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, chưa kiểm soát hoạt động của công ty con một 

cách hiệu quả.

Về công tác điều hành
• Tiếp thị đấu thầu dù có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng chưa đạt kết quả theo kỳ vọng;

• Lĩnh vực nhận thầu thi công xây lắp vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm vẫn tiếp 

diễn; năng suất, hiệu quả lao động thấp; công tấc điều hành quản lý các dự án thi công xây lắp 

còn yếu và chưa hiệu quả;

• Hoạt động lĩnh vực đầu tư: Thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý tại dự án nhà ở xã hội chậm, kéo 

dài phần lớn do quy trình thực hiện của cơ quan có thẩm quyền Nhà nước; Chưa thực hiện đầu 

tư mới dự án bất động sản theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Ban giám đốc đã cố gắng, nỗ lực thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị, cụ thể:

• Tăng cường triển khai thi công dự án Nhà ở xã hội theo tiến độ đề ra và tập trung kinh doanh 

căn hộ vượt kế hoạch;

• Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi phí, rõ ràng và minh bạch trong công tác thu chi, lập ngân 

sách dự chi hợp lý theo từng công trình. 

Tuy nhiên, do có nhiều biến động trong hoạt động tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty trong năm 2020, 

dẫn đến:

• Không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2020;

• Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đầu tư dự án bất động sản mới không đạt kế hoạch.
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CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
• Bám sát mục tiêu tăng giá trị, tăng tổng tài sản của Công ty trong vòng 3-5 năm tới. Trong năm 

2021 Công ty phải thúc đẩy là tăng doanh thu, giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận; phát triển Công 

ty bền vững, duy trì lợi thế kinh doanh, gắn đầu tư với thị trường;

• Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo cán bộ quản lý xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ đúng 

định hướng chủ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2021 là đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong 

lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản thương mại và phân khúc thị trường 

nhà ở giá bình dân. Mở rộng lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu 

thị trường Phía Nam;

• Hoàn thiện quản lý điều hành thông qua việc xây dựng mới các quy chế quản lý Công ty như Quy 

chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, hoạt động xây lắp. Bên cạnh đó thiết 

lập hệ thống báo cáo quản trị, điều hành Công ty thông qua phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:
• Tập trung điều hành để hoàn thành đầu tư dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home giai đoạn 

cuối. Hoàn tất đầu tư khu trường học, trung tâm thương mại còn lại;

• Đẩy nhanh thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý căn hộ cho cư dân tại dự án Tân Hương 

Tower, dự án Chương Dương Home tại các block chung cư đã bàn giao cho cư dân;

• Đầu tư mới tối thiểu 01 dự án bất động sản trong năm 2021.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
Thực hiện 

2020
Kế hoạch

2021
% Thay đổi

Giá trị sản lượng trong hoạt động kinh doanh 509.761 1.100.000 117,01%

Giá trị doanh thu 351.506 1.000.000 -71,55%

Tổng giá trị đầu tư phát triển 28.413 382.000 1244,46%

Lợi nhuận trước thuế 34.345 45.000 31,02%

Lĩnh vực xây dựng: 
• Tập trung thực hiện thi công và bàn giao 

đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp từ 2020, 

cụ thể: dự án nhà liên kế Bason, dự án nhà 

ở liên kế Becamex Bình Phước… song song 

đó, thực hiện quyết toán dứt điểm các dự án 

đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng 

như dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, dự án trụ 

sở Hội đồng Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu, trụ 

sở CA Tỉnh Bạc Liêu, trường Đại học Ngân 

hàng TP.HCM ...;

• Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán 

bộ thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và 

quản lý dự án;

• Áp dụng phần mềm BIM trong công tác đấu 

thầu và quản lý dự án.

Các hoạt động khác:
• Xây dựng mới các quy chế quản lý về tài 

chính, hoạt động đầu tư, xây lắp; áp dụng 

phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm nâng 

cao khả năng quản lý điều hành, đạt được 

kết quả kinh doanh đã đề ra;

• Đánh giá lại năng lực của cán bộ công nhân 

viên từng bộ phận để có những chính sách 

đào tạo phù hợp, đặc biệt là những bộ phận 

tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Bên cạnh 

đó, tái cơ cấu bộ máy quản lý tinh gọn, nâng 

cao năng suất và lợi ích cho Công ty;

• Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phải được 

xây dựng hợp lý dựa trên tiềm lực có sẵn 

của Công ty và các yếu tố, rủi ro tác động 

bên ngoài;

• Duy trì hoạt động Tổ kiểm toán nội bộ, phối 

hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty tổ chức 

các đợt kiểm tra hoạt động sản xuất kinh do-

anh đột xuất, định kỳ. Kiểm soát tốt công tác 

quản lý chi phí và doanh thu tại các dự án 

đầu tư cũng như dự án thi công xây lắ và 

doanh thu tại các dự án đầu tư cũng như dự 

án thi công xây lắp.
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PHẦN 5
BÁO CÁO QUẢN TRỊ

• Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

• Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tính đến ngày 31/12/2020)

Trong năm, Hội đồng quản trị đã đưa ra các Nghị quyết, Quyết định:

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phiếu 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Mai Cường Chủ tịch
Cá nhân: 1.218.382
Đại diện: 5.226.687 

Cá nhân: 5,54%
Đại diện: 23,77%

2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch - -

3 Văn Minh Hoàng Thành viên 569.072 2,59%

4 Lê Văn Chính Thành viên 141.544 0,64%

5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên - -

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp Hội đồng 
quản trị tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Trần Mai Cường Chủ tịch 10 100%

2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch 10 100%

3 Văn Minh Hoàng Thành viên 10 100%

4 Lê Văn Chính Thành viên 10 100%

5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên 10 100%

STT Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ 

thông qua

1 Số 09/NQ-HĐQT-CDC 20/01/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2020
100%

2 Số 13/NQ-HĐQT-CDC 11/02/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về 

việc triệu tập Đại hội cổ đông 

thường niên 2020

100%

3 Số 15/NQ-HĐQT-CDC 13/02/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị đầu 

tư tài chính (trái phiếu CC1)
100%

4 Số 19/NQ-HĐQT-CDC 27/03/2020

Họp thường kỳ Quý 2, triển khai 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

quý 2/2020.

100%

5 SỐ 27/NQ-HĐQT-CDC 26/05/2020
Tổ chức lại Đại hội cổ đông 

thường niên, do Covid bị hoãn lại
100%

6 Số 30/NQ-HĐQT-CDC 16/06/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2020
100%

7 Số 34/NQ-HĐQT-CDC 23/06/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị họp 

triển khai tình hình kinh doanh 

quý 3/2020.

100%

8 Số 34A/NQ-HĐQT-CDC 08/07/2020 Nghị quyết về xử lý cổ phiếu lẻ 100%

9 Số 41/NQ-HĐQT-CDC 25/08/2020

Về việc họp đột xuất liên quan 

đến lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập và đơn vị Tư vấn giám sát 

thi công block C2 Dự án Chương 

Dưomg Home

100%

10 Số 44B/NQ-HĐQT-CDC 23/09/2020
Nghị quyết về chia cổ tức và cổ 

phiếu thưởng
100%

11 SỐ 53/NQ-HĐQT-CDC 20/10/2020

Nghị quyết về ký kết “Hợp đồng 

tín dụng với Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn”

100%

12 Số 54/NQ-HĐQT-CDC 02/11/2020
Nghị quyết về họp thường kỳ sản 

xuất kinh doanh quý 4/2020
100%

13 Số 62/NQ-HĐQT-CDC 09/12/2020
Nghị quyết về ngày đăng ký cuối 

cùng chi trả cổ tức
100%
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phiếu 
sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Lê Minh Thành Trưởng ban - -

2 Sái Thanh Hoan Thành viên - -

3 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên 13.759 0,07%

BAN KIỂM SOÁT

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tính đến ngày 31/12/2020)

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI 

VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 

GIÁM ĐÓC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Ban kiểm soát giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo đúng 

quy định; Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng nội dung Nghị 

quyết Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty. Các thành viên ban kiểm soát tham gia họp 

cùng với cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc 

nếu có yêu cầu. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám 

sát theo chuyên đề như:

• Giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc liên quan đến việc tuân 

thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị cũng như 

các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý;

• Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm nhằm 

đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hường của các vấn đề trọng yếu liên 

quan đến báo cáo tài chính;

• Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của một số phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, 

Công ty con. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong việc triển khai kiểm tra, giám sát một sổ 

chương trình theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

• Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong công ty. Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, 

đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiềm soát; Các đơn vị đều tuân thủ và cung cấp kịp 

thời các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

• Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các đơn vị thành viên và công ty con.

• Giám sát các hoạt động cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

• Tham gia trong lĩnh vực pháp chế của Công ty nhằm đảm bảo các hợp đồng kinh tế và các hoạt 

động kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Thư ký và Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã tham gia các khóa cập nhật kiến thức Pháp luật về 

công bố thông tin; Tổ chức Đại hội cổ đông; Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán theo quy định 

về quản trị Công ty.
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STT
Người thực hiện giao 

dịch
Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thường...)

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ

1 Nguyễn Thị Tú Oanh 
Phó chủ tịch 

Hội đồng quản trị
766.620 4,88% Bán

2 Nguyễn Văn Đức Chồng 35.620 0,23% Bán

3 Nguyễn Quý Ngọc Con 20.000 0,13% Bán

4 Trần Trung Anh Con 722.170 4,60% Bán

5 Hoàng Thị Hoài Linh
Thành viên 

Hội đồng quản trị
580.034 3,69% Bán

6 Nguyễn Mạnh Tòng Chồng 985.006 6,27% Bán

7 Nguyễn Hoàng Minh Con 500.000 3,10% Bán

8 Nguyễn Hoàng Trí Con 500.000 3,10% Bán

ĐVT: đồng

STT Họ tên Tổng thu nhập

1 Hội đồng quản trị

Trần Mai Cường 864.780.000

Nguyễn Thị Tú Oanh 122.000.000

Văn Minh Hoàng 621.518.000

Lê Văn Chính 531.768.000

Hoàng Thị Hoài Linh 177.000.000

2 Ban điều hành 

Văn Minh Hoàng

Nguyễn Quang Huy 400.000.000

Nguyễn Hồng Tuyên 346.268.000

Lê Văn Chính

Võ Thị Diễm Hằng 322.890.000

3 Ban kiểm soát

Lê Minh Thành 244.405.000

Sái Thanh Hoan 90.200.000

Nguyễn Thị Ngọc Dung 641.000.000

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 

CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 
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PHẦN 6
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính được kiểm toán
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021
Xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty
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